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1. Vandværkets drift
NH har talt med Lars fra Ikast Vandværk med det formål at blive orienteret om deres driftsplaner. Efter
mødet stod det klart, at vandværkets drift af anlæg til indvinding og behandling af vand består i
følgende:
a. Besigtige vandbehandlingsanlægget på vandværket udefra – uden at skrue eller gøre andet.
b. Besigtige råvandspumperne.
c. Påfylde kalkgranulat med jævne mellemrum
d. Kontrollerer rentvandsvandstanken med jævne mellemrum
e. Få slambeholderen tømt med jævne mellemrum
f. Overvåge værkets SRO-system med jævne mellemrum
NH får sat et system op i Google kalender, som rummer ovenstående og skæver samtidigt til Danske
Vandværkers vejledning om opsætning af ledelsessystem.
Martin kommer med input til, hvad der skal efterses på selve bygningen og hvor ofte. Informationerne
tilføjer NH til Google kalenderen.
Bruno forklarer at vi mangler et sæt lukkenøgler, de det er en fordel at have to sæt. Alle er enige om at
han kan skaffe et sæt til vandværket.
En snak om vi kommer ofte nok på vandværket. Bruno er her omkring en gang i ugen. Martin ind
imellem – men ikke så ofte som Bruno. Indtil vi får det sat i system, sørger man for at kigge til pumper
og filtre, når vandværket besøges.
2. Projekter 2020

-Dahlsvej – NH finder overslagspriser på, hvad det koster ud fra snak med Per og opslag i priskatalog.
-Bygning. Martin beskriver projektet og finder overslagspriser på at få lavet de forskellige ting. Der skal
om fuges på en del af væggen. Soklen skal pudses op, og græs på den forhøjede kant omkring
vandværket skal fjernes og der skal i stedet fyldes med skærver el. lignende. + Hvad Martien ellers kan
finde på, der bør laves.
-Plankeværket er medtaget efter manglende vedligeholdelse. Det undersøges, hvad det koster at få et
nyt eller alternativt at udskifte de mest slidte enkelte fag.
-Vi skaffer en robotklipper til foråret.
-På længere sigt, senere end 2020, taler vi renovering af ledninger i Ellevej.
-Når kommunen laver regnvandskloaker på den del af Birkevej, der endnu ikke er lavet, er det
hensigten, at Vandværket skifter vandledninger på strækningen.
-På længere kunne man overveje elektroniske målere. Der er dog overvejende enighed i bestyrelsen
om, at der ikke skal bruge penge på ”en lækker løsning”, hvis den nuværende vandmålerløsning
fungerer godt nok til noget lavere pris. Det aftales at lave et budgetoverslag. Frank skal have materiale
fra NH til at gøre det ud fra.
Vi skal have fundet datoen for, hvornår kommunen afholder ledningsejermøde. Inden mødet, skal vi
afstemme hvilke projekter, vi ønsker at præsentere. Mikael undersøger dato.
3. Gennemgang af serviceaftaler
Der er lavet en oversigt over serviceaftaler. Den ser fin ud. Det blev konstateret, at Stenhøj mangler.
4. Kaj Pape ønsker tilslutningsbidrag retur efter salg af Ellevej 19
NH taler med den tidligere formand for at høre hans grund til at afvise Kajs anmodning.
Bruno vil gerne have uddybet, hvorfor der har været en grund der? Var det ikke en mark?
5. Orientering om forbrugere, der ikke betaler vand
Liste på 19 forbrugere der ikke betaler vand. Vi ved ikke, hvorfor de ikke betaler. Finn Wurtz er blevet
spurgt og han vidste ikke noget om det. Bruno tager kontakt til Energi Ikast igen og hører dem til,
hvordan det kan være sket. Hvis der bliver behov, kan han ringe til Danske Vandværkers jurister for
at høre, hvor langt tilbage, vi kan kræve pengene. Det ser ud til, de ikke har betalt siden 2012.
Dem der ikke har aflæst vand januar 2019, og dermed har fået skønnet deres vandforbrug, lader vi
ligge. Til gengæld tager vi fat i de forbrugere der ikke aflæser ved indberetning 2020.
6. Beslutning om udskiftning af filtermateriale og etablering af UV-filter
Vi skal have undersøgt:
Hvad er levetiden på et UV-filter?
Hvad er driftsomkostningerne?
Hvor skal det sidde?
Silhorko inviteres ud og bliver bedt om at komme med beskrivelse af, hvor det skal sidde og
hvad det vil at montere.
7. Status på overdragelse af kasserertjansen samt kalender- og fildelingsstruktur
Tjansen overdrages den 26. oktober. Ved samme lejlighed gennemgås alle bilag fra 2019 mellem
afgående og tiltrædende kasserer.
NH har udvidet brugen af vandværkets Google konto så den nu indeholder kalender og
vandværkets filer, på nær de personfølsomme data. De opbevares på harddisk.

8. Plan for opdatering af budget og takstblad 2020
Mikael, Frank og NH holder et møde først i december, hvor de udarbejder budget og
takstblad med henblik på at fremlægge det på bestyrelsesmødet den 16. december.
9. Bordet rundt
IAB
10 Dato til årets sidste møder + julefrokost. Aftale møderytme 2020
24. oktober kl. 19-21.30
16. december kl. 19-21.30

Møderytme 2020 aftales på næste møde.

11 Orientering om kurser ved Danske Vandværker
12 Gennemgang af aktionsliste
Punktet blev sprunget over, da der ikke var tid. Det overføres til næste møde.
13 Evt.
- Lønudbetaling. Folk skal udfylde skemaerne ud fra timeskabelon, som tidligere er sendt rundt og
sende til NH. Derefter vil lønnen bliver udbetalt.
- Hvor mange kommer til mødet i Bording den 24.oktober 2919 kl. 19? Folk melder tilbage til Bruno.
- Julefrokosten udskydes til januar 2020.
- NH skal have printet ledningskort med årstal og rørtyper til opslagstavlen.

